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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
FCBE op 14 april 2021 over vragen CDA-fractie over Vitaal Platteland

G eachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
(FCBE) op 14 april 2021 hebben wij toegezegd dat enkele vragen van de CDA-fractie
met betrekking tot de afronding van het Programma Vitaal Platteland schriftelijk
worden beantwoord. Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

1. Volgt er na de afronding van het Programma Vitaal Platteland nog een evaluatie
en zo ja. wanneer?
Via de P&C cycus wordt gerapporteerd over het verloop van het budget Vitaal Plat-
teland; dit programma is grotendeels in de voorgaande bestuursperiode afgerond.
Wat restte waren enkele regelingen waarover u per brief bent geïnformeerd. Deze
regelingen zijn opgegaan in de Sociale Agenda. Een aanvullende evaluatie wordt niet
voorzien.

2. Op welke wijze wordt het resterende bedrag van 1 miljoen euro ingezet?
Het Programma Vitaal Platteland wordt (financieel) afgewikkeld in 2023. Een bedrag
van € 600.000,-- is in 202'l beschikbaar voor de vijf deelnemende gemeenten in
Zuidoost-Drenthe om nog eenmaalte participeren in het Programma Vitaal Platteland.
Mede door de coronacrisis bleek het ingewikkeld om tot goede projecten te komen
binnen deze gemeenten. lnmiddels ondersteunen wij het aanvraagproces voor subsi-
diëring. Het afgeven van de subsidiebeschikkingen vindt plaats in 2021. Op de resul-
taten van het Programma Vitaal Platteland zalworden voortgebouwd door middelvan
de activiteiten voor de Sociale Agenda en de Woonagenda. ln lijn met doelstelling 4
(versterken woon- en leefomgeving) hebben wij daarom de resterende middelen ad
400.000 bestemd voor wonen en zorg en geprogrammeerd van 2021 tot en met 2023.
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3. ls het niet gebruikelijk dat na afronding van een programma het resterende geld
terug gaat naar de algemene Reserve?

Ja, het geld dat door de genoemde gemeenten niet besteed wordt voor wonen of voor
zorg vloeit terug naar de Financieringsreserve.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


